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مقدمة
ــع  ــن رب ــر م ــد أكث ــد، بع ــر مــن صعي ــى أكث ــة حتســناً ملموســاً عل ــات الســعودية العراقي تشــهد العالق
ــى جتــاوز  ــن قــدرة عل ــن، وقــد أظهــر قــادة البلدي ــأزم ســاد العالقــة بــن البلدي قــرن مــن االنقطــاع والت

اخلالفــات، أو ترحيلهــا، ومقاومــة الضغــوط احملليــة واإلقليميــة.

ــس  ــد الرئي ــت 1990 يف عه ــي للكوي ــزو العراق ــذ الغ ــت من ــد انقطع ــن ق ــن الدولت ــة ب ــت العالق وكان
الراحــل صــدام حســن، واســتمر التوتــر خــالل االحتــالل األمريكــي للعــراق 2003، وتكويــن حكومــة 
بقيــادة حــزب الدعــوة الشــيعي، وزاد تــأزم العالقــة بــن البلديــن يف أثنــاء رئاســة نــوري املالكــي للحكومــة 
العراقيــة، الــذي اتُّهــم باعتمــاد سياســة طائفيــة، ومتكينــه إيــران مــن بســط نفوذهــا علــى العــراق، وبعــد 

إعــدام الســعودية للمعــارض الشــيعي منــر باقــر النمــر يف يناير/كانــون الثانــي 2016.

بعــد سلســلة مــن الزيــارات واللقــاءات بــن املســؤولن مــن الدولتــن، اتفقــت الريــاض وبغــداد، يف ختــام 
زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي إلــى الســعودية، يف 20 يونيو/حزيــران املاضــي، علــى 
تأســيس )مجلــس تنســيقي( لـــ “االرتقــاء بعالقاتهمــا إلــى املســتوى االســتراتيجي”، وفتــح آفــاق التعــاون 

يف مختلــف املجــاالت؛ السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة.

ــَذي عرعــر  وأعلــن الســفير العراقــي لــدى اململكــة، رشــدي العانــي، يف 18 يوليــو/ متــوز، افتتــاح منَف
وجميمــة احلدوديــن مــع الســعودية خــالل األســابيع القادمــة، الفتــاً إلــى بــدء التشــغيل التجريبي خلطوط 

الطيــران بــن الريــاض وبغــداد، خــالل شــهر.

وقــال الســفير العراقــي لصحيفــة احليــاة: إن “أربعــة خطــوط ســتفتح، مــن جــدة والريــاض، إلــى بغــداد 
والنجــف وأربيــل والبصــرة”، موضحــاً أن “كل املوافقــات لتشــغيل خطــوط الطيــران املتوقفــة بــن البلديــن 

منــذ 27 عامــاً صــدرت، ولــم يبــق ســوى تنظيــم عمليــات هبــوط وإقــالع الطائــرات والعمليــات اإلداريــة”.

تأتــي هــذه التطــورات يف العالقــات الســعودية العراقيــة واملنطقــة متــر بأزمــات متعــددة، وبعــد هزميــة 
تنظيــم )داعــش( يف املوصــل، ويف وقــت مــا تــزال العالقــات الســعودية اإليرانيــة مقطوعــة، وتشــهد 
تصعيــداً دبلوماســياً وإعالميــاً، واحتجــازاً متبــادالً للــزوارق احلربيــة، وحربــاً بالوكالــة يف أكثــر مــن ســاحة 

عربيــة.

تتناول هذه الورقة دوافع تطور العالقات السعودية العراقية وحتدياتها، واستشراف مستقبلها.

محطات يف مسيرة عودة العالقة بني الدولتني
أعــادت اململكــة العربيــة الســعودية فتــح ســفارتها يف بغــداد عــام 2015، وعينــت ثامــر الســبهان )وزيــر 
الدولــة لشــؤون اخلليــج العربــي حاليــاً( ســفيراً لهــا، بعــد ربــع قــرن مــن إغالقهــا إثــر غــزو القــوات 
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ــالل األمريكــي للعــراق يف عــام 2003. ــت عــام 1990، وبعــد 12 عامــاً مــن االحت ــة للكوي العراقي

ــس  ــاد عــالوي رئي ــارة إي ــن، خــالل زي ــر ســعود الفيصــل، أعل ــة الســعودي، األمي ــر اخلارجي وكان وزي
ــى اتفــاق  ــت مــع العــراق إل ــه توصل ــوزراء العراقــي املؤقــت، للســعودية يف يوليو/متــوز 2004، أن دولت ال

ــراق. ــع الع ــا الدبلوماســية م ــا ستســتأنف عالقاته ــة، وأنه ــات الثنائي اســتئناف العالق

ويف شــهر أغســطس/ آب 2016 طلبــت احلكومــة العراقيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية تغييــر 
ســفيرها لــدى بغــداد بســبب تصريحــات ُوصفــت بأنهــا تغــذي الفتنــة الطائفيــة، وأنهــا تدخــل يف شــؤون 
العــراق الداخليــة. وقــال الســفير ثامــر الســبهان يف رد علــى الطلــب العراقــي إنــه يحــاول تأديــة واجبــه، 
مســتبعداً أي تغييــر يف السياســة الســعودية جتــاه العــراق. وكانــت تقاريــر صحفيــة قــد نقلــت عــن الســفير 

قولــه إن االســتخبارات العراقيــة زودتــه مبعلومــات عــن مخططــات الغتيالــه.

وبحســب قنــاة بــي بــي ســي، ســبق للســفير الســبهان أن اتهــم العــراق باالســتعانة بـ”شــخصيات إيرانيــة 
إرهابيــة” لـ”حــرق العراقيــن” يف حــرب طائفيــة، يف أثنــاء عمليــات الفلوجــة. وكان الســبهان يشــير 
إلــى مشــاركة قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس اإليرانــي، يف جبهــات القتــال بالفلوجــة، وأثــارت 

ــة. ــة العراقي تصريحــات الســفير غضــب اخلارجي

وقــد عيَّنــت الســعودية العميــد ركن عبــد العزيــز الشــمري قائمــاً بأعمــال الســفير قائمــاً بأعمــال 
ســفارتها خلفــاً للســبهان.

وبعــد التــأزم الــذي طغــى علــى العالقــة بــن البلديــن خــالل عــام 2016، ميكــن أن يعــد العــام اجلــاري 
عــام عــودة العالقــة بــن البلديــن، نتيجــة لعــدد الزيــارات واالتفاقــات املبرمــة بــن البلديــن، وقــد مثلــت 
زيــارة وزيــر اخلارجيــة الســعودي عــادل اجلبيــر لبغــداد، يف فبرايــر/ شــباط املاضــي، الــذي أكــد يف 
تصريحــات لــه أن الريــاض تقــف علــى مســافة واحــدة مــن مكونــات الشــعب العراقــي وحتتــرم ســيادته؛ 
فاحتــَة التقــارب وعــودة التواصــل،  وأعقبتهــا زيــارة وزيــر الطاقــة الســعودي خالــد الفالــح يف مايــو/ أيــار 
املاضــي، وزيــارة لوفــد عراقــي للريــاض يف منتصــف مــارس/آذار املاضــي، برئاســة الوكيــل األقــدم لــوزارة 
اخلارجيــة نــزال اخليــر اهلل، ومــن ثــم لقــاء امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز برئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر 

العبــادي، علــى هامــش القمــة العربيــة يف األردن يف نهايــة مــارس/آذار املاضــي.

ــة الســعودية حلضــور اجتمــاع القمــة  ــار تســلَّم العــراق دعــوة رســمية مــن اململكــة العربي ويف مايو/أي
العبــادي  حيــدر  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  زار  يونيو/حزيــران  ويف  اإلســالمية- األمريكية.  ــة  العربيَّ
الســعودية، وأجــرى مباحثــات مــع امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، واتفــق وفــدا البلديــن يف ختامهــا علــى 

ــى املســتوى االســتراتيجي”.  ــا إل ــاء بعالقاتهم ــس تنســيقي( لـ”االرتق تأســيس )مجل
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ويف 17 يوليو/متــوز اجلــاري زار وزيــر الداخليــة العراقــي قاســم األعرجــي، اململكــة العربيــة الســعودية، 
ــات  ــت احملادث ــاض. وتناول ــة لدعــوة رســمية تلقاهــا مــن الري ــة، تلبي ــد مــن وزارة الداخلي ــى رأس وف عل
مناقشــة ملفــات عديــدة، أبرزهــا ملــف املعتقلــن واملنافــذ احلدوديــة، حيــث قــررت وزارتــا داخليــة العــراق 
ــد مســافة 814 كيلومتراً، ومكافحــة  ــن، التــي متت والســعودية تشــكيل جلــان لتأمــن احلــدود بــن البلدي

املخــدرات.

وقــد اســتقبل ولــيُّ العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، ووزيــُر الداخليــة الســعودي األميــر عبــد العزيــز 
بــن ســعود بــن نايــف، وزيــر الداخليــة العراقــي. “يذكــر أن قاســم األعرجــي قبــل توليــه الداخليــة العراقيــة 
أحــد قــادة ميليشــيا بــدر، وتربطــه عالقــة قويــة باجلنــرال اإليرانــي قاســم ســليماني، ولديــه العديــد مــن 
التصريحــات ضــد الســعودية وقيادتهــا”، يف رغبــة ســعودية يف جتــاوز مكــدرات العالقــات بــن البلديــن، 

والتأســيس ملرحلــة جديــدة يســودها التعــاون واالســتقرار.

ــة أركان اجليــش الســعودي، الفريــق األول الركــن عبــد الرحمــن بــن صالــح، بغــداد،  وزار رئيــس هيئ
بعــد يومــن )20 يوليو/متــوز( مــن إعــالن إنشــاء مركــز ســعودي - عراقــي لتبــادل املعلومــات األمنيــة.

واتفــق اجلانبــان علــى تشــكيل جلــان أمنيــة مشــتركة بــن البلديــن حلفــظ أمــن حدودهمــا، ومكافحــة 
املخــدرات، وتبــادل املعلومــات االســتخبارية، وتفعيــل قــدرات أجهــزة الدفــاع املدنــي فيهمــا، وتســهيل 

دخــول العراقيــن إلــى اململكــة. 

تطــور العالقــة بــن البلديــن جتــاوز اجلانــب الدبلوماســي إلــى التعــاون العســكري واالقتصــادي، فضــاًل 
ــا ســيضيفه فتــح املعابــر وعــودة حركــة الطيــران إلــى اجلوانــب االجتماعيــة. عمَّ

دوافع تطوير العالقات السعودية العراقية 

ميثــل اجلــوار اجلغــرايف للبلديــن، وتشــاركهما يف حــدود بريــة تقــدر بـــ 814 كيلومتــراً، والروابــط 
الدينيــة والقوميــة واالجتماعيــة، واســتحقاقات املصالــح والتحديــات األمنيــة؛ عوامــل تفــرض علــى قيــادة 

ــى البلديــن وشــعبيهما. الدولتــن تطبيــع عالقاتهمــا وتطويرهــا مبــا يعــود باإليجــاب عل

دوافع اململكة العربية السعودية
اختــارت اململكــة العربيــة الســعودية بعــد االحتــالل األمريكــي للعــراق عــام 2003 سياســة االبتعــاد عــن 
التدخــل يف شــؤون العــراق، واملســاهمة يف إعــادة تكوينــه ورســم مســتقبله، وكان باســتطاعتها أن حتــدث 
التأثيــر لثقلهــا. وبــدالً مــن شــكرها مــن قبــل مســؤولي العــراق ُهوجمــت الســعودية مــن قبــل رئيــس الــوزراء 
الســابق نــوري املالكــي، وقيــادة فصائــل احلشــد الشــعبي املدعــوم مــن إيــران، ودفعــت الســعودية أثمانــاً 
باهظــة نتيجــة تبنيهــا سياســة النــأي بالنفــس، وهــو مــا أتــاح إليــران بســط نفوذهــا يف العــراق، وحتويلــه 
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ــل  ــى إعــادة تفعي ــادرت إل ــه الســعودية مؤخــراً، وب ــت ل ــا فطن ــا الســعودية، وهــو م ــدد به ــى ســاحة ته إل
العالقــة بــن البلديــن حتقيقــاً للمصالــح املشــتركة.

وثمــة عــدة دوافــع سياســية وأمنيــة واقتصاديــة للســعودية لتطويــر عالقاتهــا مــع العــراق؛ أهمهــا 
والسياســي. األمنــي 

الدوافع السياسية
تســعى الســعودية إلــى اســتغالل فرصــة توتــر العالقــات األمريكيــة اإليرانيــة بعهــد الرئيــس األمريكــي 
ترامــب، لعــودة سياســتها يف أن تكــون حاضــرة يف العــراق، وفــق اســتحقاقات اجلــوار اجلغــرايف واملصالــح 
ــة والسياســية، وإثبــات قدرتهــا علــى التعامــل مــع  ــا الديني ــا متليــه مكانته املشــتركة بــن الشــعبن، وم

املختلــف معهــا مذهبيــاً.

وتأمــل الســعودية يف اســتعادة مــا تســتطيع مــن نفــوذ يف العــراق يحمــي مصاحلهــا وأمنهــا، بعــد أن غــدا 
العــراق ســاحة شــبه حصريــة للنفــوذ اإليرانــي، وحتــاول الســعودية احلــد مــن التقــارب العراقــي املصــري، 

وجعلــه مكمــاًل لدورهــا ال ضــداً لهــا، والــذي ظهــر مدفوعــاً إيرانيــاً عندمــا توتــرت عالقتهــا مــع مصــر.

وتهــدف الســعودية أيضــاً إلــى إحــداث اختراقــات داخــل البيــت الشــيعي؛ كاملفاضلــة بــن أيســر 
ــى الســابق نــوري املالكــي، ومــن  ــادي عل ــوزراء حيــدر العب الشــرين، حيــث تفضــل التعامــل مــع رئيــس ال
املقــرر أن جتــرى انتخابــات يف العــراق بعــد ثمانيــة أشــهر، وتأمــل الســعودية أن حتــدث تغييــراً، ولــو 
ــة انشــقاقات وظهــور  ــة. وتشــهد الســاحة السياســية العراقي محــدوداً، يف اخلريطــة السياســية العراقي

مكونــات سياســية جديــدة.
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الدوافع األمنية
يَحُكــم العــراق اليــوم معارضــو نظــام الرئيــس العراقــي الراحــل صــدام حســن، الذيــن قــدم أغلبهــم مــن 
منفاهــم يف إيــران، ويجاهــر بعضهــم بالــوالء لواليــة الفقيــه ومرشــدها يف إيــران علــي خامنئــي. وتوجــد 
عشــرات الفصائــل الشــيعية املســلحة التــي انضــوت يف إطــار احلشــد الشــعبي الــذي أســهمت إيــران يف 
بنائــه ومتويلــه، وشــرعنه البرملــان العراقــي وجعلــه مســتقاًل ماليــاً وإداريــاً عــن وزارة الدفــاع، ويتفاخــر 
قــادة فصائــل احلشــد بالعمــل حتــت قيــادة قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي، اجلنــرال 

قاســم ســليماني، واشــترك بعضهــا يف احلــرب يف ســوريا بقيــادة ســليمان.

ولقيــادات احلشــد الشــعبي كثيــر مــن التصريحــات تهــدد بالزحــف علــى الســعودية وإســقاط حكــم آل 
ســعود، كتهيئــة خلــروج املهــدي، والســيطرة علــى األماكــن املقدســة، وقــد أطلقــت بعــض فصائلهــا اســم 
املعــارض الســعودي الشــيعي )منــر النمــر(، الــذي أعدمتــه الســعودية، علــى بعــض كتائبهــا التــي شــاركت 

يف معركــة املوصــل.

ويعد هدف محاربة تنظيم داعش هدفاً مشتركاً لكل من السعودية والعراق. 

مِلـَـا ســبق تســعى الســعودية إلــى تعزيــز عالقاتهــا باحلكومــة العراقيــة، وتعزيــز ســلطة األخيــرة علــى 
الفصائــل املســلحة؛ بهــدف حمايــة حدودهــا وتأمــن أمنهــا، واحلــد مــن قــدرة إيــران علــى توظيــف 

الفصائــل ضدهــا.

دوافع احلكومة العراقية
ظلــت احلكومــات العراقيــة منــذ االحتــالل األمريكــي يف 2003، تعانــي اختــالالً يف عالقتهــا مــع 
دول اجلــوار ملصلحــة إيــران، التــي غــدت تصــور أنهــا البلــد املتحكــم يف العــراق. وقــد عانــى العــراق 
الكثيــر بســبب هــذه السياســات الطائفيــة، وانتشــار مليشــيات العنــف، والصــراع بــن مكوناتــه السياســية، 
ومــن ضمنهــا الداخليــة، للكتلــة الشــيعية، التــي حرمــت العــراق مــن االســتقرار والتنميــة، ويعتقــد القــادة 
العراقيــون أن تطويــر العالقــة مــع الســعودية ســينعكس إيجابــاً علــى الداخــل العراقــي وعالقتــه مــع 

ــاً. ــاً وأمني ــة سياســياً واقتصادي ــدول العربي ال

الدوافع السياسية
تعانــي احلكومــة العراقيــة شــبه عزلــه يف عالقتهــا مــع محيطهــا العربــي، مــن جــراء طبيعــة تكوينهــا، 
واتهامهــا بتبنــي سياســات طائفيــة والتبعيــة إليــران، ولــذا فهــي تســعى مــن خــالل تطويــر عالقتهــا مــع 
الســعودية إلــى احلصــول علــى شــرعية إقليميــة فعالــة يف محيطهــا العربــي، يحقــق لهــا االســتقرار 

ــة. ــا مــن اســتقطاب االســتثمارات الســعودية والعربي نه ــح املشــتركة، وميكِّ واملصال
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يســعى رئيــس الــوزراء العراقــي إلــى حتقيــق مكاســب يف عالقتــه مــع الســعودية تنعكــس إيجابــاً علــى 
ــوري املالكــي، ويــدرك حيــدر العبــادي حساســية  ــه السياســي ضــد منافســيه، ومنهــم ن مســتقبله ومكون
ــران املاضــي،  ــارة للســعودية يف يونيو/حزي ــد زيارتهــا عقــب زي ــي تعمَّ ــران، الت ــى إي سياســته بالنســبة إل
حيــث أكــد مســاعد وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي، حســن جابــري أنصــاري، أنَّ زيــارة العبــادي إليــران غيــر 
مخطــط لهــا ســابقاً، وتأتــي حســب متطلبــات املرحلــة احلاليــة، ومــن احملتمــل أن يكــون العبــادي منســقاً 

مــع إيــران.

الدوافع االقتصادية
يعانــي العــراق مــن النتائــج الســلبية علــى اقتصــاده مــن جــراء اســتمرار إغــالق حــدوده مــع الســعودية، 
ومــع ســوريا؛ نتيجــة تدهــور األمــن، وفقــدان الدولتــن الســيطرة علــى احلــدود، كمــا يعانــي العــراق ضعــف 
البنيــة التحتيــة، واإلخفــاق يف ملــف إعــادة اإلعمــار، وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة وانعكاســاتها علــى 
االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي للســكان وعالقتهــم باحلكومــة، لــكل ذلــك وغيــره تراهــن احلكومــة 
ــة واخلدمــات يف  ــى األوضــاع االقتصادي ــاً عل ــر عالقــة العــراق بالســعودية إيجاب ــى أن ينعكــس تطوي عل
العــراق، كمــا تراهــن علــى دور الســعودية يف إعــادة اإلعمــار واالســتثمار، وأن تقتــدي بهــا دول عربيــة، 

ومــن ثــم ينعكــس ذلــك إيجابــاً علــى تطبيــع احليــاة للمواطنــن واالســتقرار األمنــي.   

التحديات
ــول دون تطويــر العالقــات الســعودية العراقيــة، بعضهــا قــد تكــون ثابتــة نتيجــة  ثمــة حتديــات قــد حَتُ
التباينــات التكوينيــة لقيــادة الدولتــن، وطبيعــة الفاعلــن يف الدولتــن، وأخــرى طارئــة بفعــل حالــة 
االنقطــاع والصــورة الســلبية التــي تكونــت خــالل املرحلــة املاضيــة، باإلضافــة إلــى التحديــات اخلارجيــة، 
التــي تأتــي إيــران علــى رأســها، إذ متــارس دوراً مؤثــراً يف رســم حــدود تطويــر العالقــة بــن الدولتــن؛ ملــا 

متتلكــه مــن نفــوذ يف العــراق.

التباين بني قيادة الدولتني
ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك تباينــاً بــن قيــادة الدولتــن مــن الناحيــة العقديــة )الطائفيــة(، وكلتــا 
القيادتــن تؤثــر معتقداتهــا يف العالقــات البينيــة؛ حيــث تــرى القيــادة الســعودية أن احلكومــات العراقيــة 
التــي ُشــكلت بعــد االحتــالل األمريكــي للعــراق طائفيــة، وتديــن بــوالءات طائفيــة وسياســية لنظــام واليــة 
الفقيــه يف إيــران، وتعدهــا مصــدر تهديــد ألمنهــا واســتقرارها، يف املقابــل تــرى املكونــات الشــيعية 



احلاكمــة للعــراق أن الســعودية تناصبهــا العــداء، وتضطهــد الشــيعة فيهــا، وأن مــن واجبهــا- وفــق نظريــة 
واليــة الفقيــه- الســيطرة علــى األماكــن املقدســة.

نظــراً لهــذا التبايــن توجــد معارضــة يف حكومــة الدولتــن حــول أخطــار هــذا التقــارب علــى أمــن 
ومســتقبلهما. الدولتــن 

وجود ميليشيات عسكرية طائفية جتاهر بالوالء إليران
بقــدر مــا متثــل امليليشــيات العســكرية الشــيعية دافعــاً للســعودية يف التقــارب مــع احلكومــة العراقيــة 
ــإن هــذه املليشــيات  ــاً لتجاوزهــا، ف ــراق وحــدوده منع ــى الع بهــدف دعــم ســلطتها وبســط ســيطرتها عل
)احلشــد الشــعبي( تشــكل حتديــاً لتطويــر العالقــة بــن الدولتــن؛ نتيجــة تعاظــم إمكاناتهــا البشــرية 
والتســليحية، ودورهــا املؤثــر يف احلكومــة العراقيــة، كمــا أن هــذه امليليشــيات جتاهــر بالــوالء لواليــة 
الفقيــه يف إيــران، وتعمــل حتــت قيــادة اجلنــرال اإليرانــي قاســم ســليماني، وقــد ظهــر كثيــر مــن قيــادات 
امليليشــيات يهــددون الســعودية عســكرياً، ومــن ثــم فمــن املتوقــع مقاومــة امليليشــيات لتطويــر العالقــات 

ــة. مــع الســعودية، وستســعى للتدخــل يف شــؤونها الداخلي

غياب الثقة املتبادل واختالف األجندة

ــدة  ــالف يف األجن ــادل التهامــات ســلبية، واخت ــن، وتب ــي الدولت ــن قيادت ــة ب ــادل للثق ــاب متب ثمــة غي
ــان، حيــث متيــل  واملواقــف السياســية يف العالقــة مــع إيــران وســاحات الصــراع يف ســوريا واليمــن ولبن



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

مواكبة املتغيرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة الفاعلة.

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 

األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل



املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




